
Dinsdag 10 mei gaan we naar King Richard.
 
Een inspirerende film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film
volgt Richard Williams, een volhardende vader van twee van de grootste
atleten aller tijden, die de wereld van het tennis uiteindelijk voorgoed
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WOENSDAG 4 EN 18 MEI, 1 JUNI - JEU DE BOULES

Jeu de Boules in het voorjaar en zomer

Velen van ons herinneren het zich nog wel. Op de camping was er altijd wel een veldje te vinden
waarop het spel gespeeld kon worden. Soms complete competities met een gezellige nazit onder de
luifel.  Jeu de Boules een typische sport of spel voor de mooie zonnige dagen die nu gaan komen.

Jeu de Boules spelen met Seniorenclub Haarlem gaat daarom in de zomermaanden gewoon door! 
We spelen dan lekker buiten in het zonnetje. In de pauze zitten we op het terras waar na afloop ook
wat genuttigd kan worden.

Kom woensdagmiddag om de 14 dagen eens kijken. Het is vrije inloop, u hoeft geen lid te worden of
zich te verplichten iedere woensdag te komen.

Het kost € 5,-- per middag en daarvoor is een kop koffie of thee gratis, krijg je de ballen in bruikleen
(indien nodig) en een prettig gezelschap dat je binnen korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt.

Kom eens kijken en speel mee. We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine van PUK schuin achter
het Spaarne Gasthuis Noord, navigatieadres Vlietweg 2.
Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436 of email  ruud.divendal@planet.nl

De speeldagen zijn 4 mei, 18 mei en 1 juni.

DINSDAG 10 EN VRIJDAG 27 MEI - FILMGROEP
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zullen veranderen.
Richard Williams ziet dat zijn twee dochters Venus en Serena het in zich
hebben om kampioenen te worden, hij beseft ook dat er een ijzeren
discipline nodig is om de top te bereiken. Dat elke dag in het teken moet
staan van de toekomstige ambities en dat je ook elke dag moet strijden
tegen seksisme en racisme.
 
50plus bios in Pathé Haarlem, Zijlvest 41-43, 2011VB.
De film begint om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
€ 8,50 ticketprijs inclusief drankje met koek vóóraf.
Later we elkaar in de foyer ontmoeten om 13.00 uur voor het drankje vooraf. Na afloop kunnen we,
voor wie dat gezellig vindt, in een cafeetje napraten.
 
Naar welke film we gaan op 27 mei hoor je later in de maand als het programma bekend is.
 
De maand mei is voorlopig de laatste maand dat we samen naar de film gaan. In de
zomermaanden stoppen we hiermee. In oktober gaan we weer van start.
 
Wil je informatie over de filmgroep, stuur dan een mailtje naar film@seniorenclubhaarlem.nl (deze
service is alleen bedoeld voor donateurs van de Seniorenclub).
Of bel met Lieneke Fransen 06-19419493 of Liohra Meesters 023-7514428.

Kesbeke, het écht Amsterdamse tafelzuur! Als je de augurken, uitjes en meer nog
niet kent, ken je waarschijnlijk al wel de potten, die ondertussen helemaal hip zijn
om als lamp in huis te hebben.
Kesbeke is een familiebedrijf dat vanaf 1948 bestaat. Tegenwoordig worden de
augurken en uien niet meer in Amsterdam gekweekt. Maar het verwerken van al het
zuur wordt nog steeds in Amsterdam gedaan.
Vroeger was de verkoop van zuur altijd los. Zuurkarren reden door Amsterdam.
Ook die van Kesbeke. En die oude gewoonte wordt hersteld in het gezellig kleine
winkeltje.

Met de Zoet & Zuur winkel van Kesbeke kun je net als vroeger weer genieten van tal van variaties
zuur.
Tegenwoordig worden er allerlei producten bij Kesbeke ingemaakt, bijvoorbeeld panharing en
leverworst in het zuur. Het nieuwste product is krielaardappels in het zuur.

Na een korte inleiding worden we ongeveer vijf kwartier in de fabriek rondgeleid. Daarna brengen
we een bezoek aan het zuurwinkeltje. De rondleiding is gratis.

Pathé concurreert met zorgcentra
De herstart van het filmbezoek op dinsdag 12 april bij Pathé werd slechts door enkele donateurs van
Seniorenclub Haarlem gevierd.
De film “Death on the Nile” ging over een toeristenboot op de prachtige rivier de Nijl, met beelden
van het Egyptische erfgoed. Er werden aan boord liefst drie moorden gepleegd, die door een zeer
intelligente detective nog voor het einde van de film werden opgelost. Zodat iedereen tevreden naar
huis ging.
Wat ik wil benadrukken is de metamorfose die de entourage van de filmzalen bij Pathé hebben
ondergaan. Alle zalen zijn nu uitgerust met relaxstoelen. Met elektrisch uitschuifbare voetensteunen
en veel ruimte op de paden tussen de stoelen. Stoelen met een skaibekleding, die zeer weldadig
aandoen. Een goede voorziening voor je drankje en ruimte voor je popcorn. In één woord super.
Zorgcentra kunnen jaloers zijn.
Bij de kassa kun je een wekker lenen, die zo geprogrammeerd is dat hij gaat rinkelen als de film is
afgelopen. Teveel bezoekers waren in slaap gevallen. Volgens de dame die ons van koffie en koek
voorzag, is het toegestaan om een pyjama mee te nemen.
Ton Westbroek

DONDERDAG 12 MEI EN 9 JUNI, ZONDAG 19 JUNI - CULTUURGROEP

Op donderdag 12 mei gaan we naar de Hortus Botanicus in Leiden. Deze tocht is vol, je
kunt je hiervoor niet meer aanmelden. 

Op donderdag 9 juni gaan we naar Kesbeke de zuurfabriek in Amsterdam.



Voor de liefhebbers gaan we lunchen bij het Marokkaanse restaurant Marhaba West op de
Bos en Lommerweg, ongeveer 8 minuten lopen vanaf Kesbeke. Wij kunnen daar apart afrekenen.

We verzamelen om 9.50 uur in de stationshal van Haarlem. De trein vertrekt om 10.02 uur (perron
1), in Amsterdam nemen we om 10.37 uur bus 21 vanaf perron K, IJ-zijde.
Er kunnen 15 personen mee.
Ga je mee, meld je dan aan vóór 15 mei, liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of
telefonisch bij Ella Mandaat 023-8913194 of Lies Vermons 06-22079601.
Geef ook aan of je mee gaat lunchen, dit moeten we van tevoren doorgeven.

Tuschinski organiseert rondleidingen door het theater waarbij u wordt ingewijd in
de wonderen van het gebouw. De lichtkoepels waarin de kleuren langzaam
verglijden, de rijke schilderingen in de wandelgangen, de wonderlijke Moorse en
Japanse kamer, de wandbekleding van zeldzame hout- en marmersoorten, alles
krijgt je te zien.

Na de rondleiding lopen we naar het Eye Filmmuseum. Dit is ongeveer een half uur lopen, je
kunt ook de tram nemen naar het station. In dit museum gaan we lunchen en daarna de vaste en
eventueel de tijdelijke tentoonstelling bekijken. Met een museumkaart/Vip kaart is de entree gratis,
anders zijn de kosten €12,50.

Het programma ziet er als volgt uit:
We verzamelen om 9.00 uur in de hal van station Haarlem. We nemen de trein van 9.10 uur van
spoor 3. Vanaf station Amsterdam is het 20 minuten lopen naar het Tuschinski theater.
De rondleiding start om tien uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Er kunnen vijftien personen mee.
De rondleiding kost €150,00 en wordt hoofdelijk omgeslagen, dit betekent dat het tussen de €10,00
en €15,00 per persoon gaat kosten.
Ook wanneer je hebt aangegeven interesse te hebben voor een bezoek aan het
Tuschinski, dien je je nu vóór 15 mei aan te melden
liefst per e-mail bij: cultuur@seniorenclubhaarlem.nl 
of telefonisch bij: Ella Mandaat 023-8913194  of Lies Vermons 06-22079601.
Na 15 mei hoor je hoeveel de kosten zijn voor de rondleiding.
Dit bedrag betaal je aan: NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem
onder vermelding van cultuur en je naam.

Wij gaan op zondag 19 juni naar het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam
voor een rondleiding!
Ja er zijn genoeg belangstellenden die vroeg op willen.

Verslag Muiderslot zondag 10 april

Met trein en bus naar Weesp. Bij Ome Ko, het leuke bruine café uit 1810, een
uitstekende lunch genoten. Op naar het Muiderslot.
Gebouwd in 1285 door Floris de 5e, bestaand uit wel 140 zalen.

Onder begeleiding van een leuke gids zijn we door een deel van het slot
gelopen. 
Om 17.30 uur staan we weer in Haarlem, met dank aan Lies voor de
voortreffelijke organisatie.
Peter Kemper

VRIJDAG 13 EN 27 MEI - FIETSGROEP

De eerstvolgende fietstochten zijn op 13 en 27 mei. Lengte ca 35 km.
We houden op vlakke wegen een snelheid aan tussen de 16 en 18 km/uur.
Onderweg stoppen we bij een "koffiezaak" en ergens om het meegebrachte brood op te eten.
Start om 10.00 uur vanaf "De Zonnevechter" op de Grote Markt, Haarlem. Terug daar om ca 13.30
uur.
Wil je je opgeven voor de eerstvolgende tocht? Graag via de app of tel: Ronald Velden 06-38338224.



De tocht van 25 maart voerde ons met 9 fietsers, via Heemstede-Oost,
Bennebroek naar Hillegom. In het centrum heerlijk in de zon genoten van de
koffie waar Erik ons op trakteerde. Even verderop een foto-moment bij de
uitbundig bloeiende hyacintenvelden. Verder langs Keukenhof en terug via De
Zilk, Leidsevaart, langs Camping Vogelenzang. Daar voorbij een tweede stop,
zittend op boomstammen die daar lagen. Via Heemstede terug naar Haarlem.

Twee weken daarna, 8 april, was het een stuk kouder. Met 5 fietsers maakten we een tocht van 28
km met als thema "vernieuwing". Via Spaarndam over de vernieuwde Slaperdijk naar Halfweg. Bij
Kaatje koffie gedronken en via Zwanenburg naar Vijfhuizen. Daar over de gerenoveerde brug naar
Schalkwijk. Via de Amerikavaart en de Schipholweg, waar volop nieuwe huizen worden gebouwd,
terug naar het centrum.

Nee, geen stadswandeling deze keer maar een duinwandeling.
Houd er dus rekening mee dat het geen vlak terrein is maar een flink
duin en er zijn steeds kleine opstapjes.

Op woensdag 18 mei bezoeken we de Erebegraafplaats  in
Overveen.
Mei is de maand van vieren en herdenken, daarom deze keuze.
De beheerder leidt ons rond en vertelt over de treurige aanleiding dat
er hier mensen begraven liggen.
We verzamelen om half tien in de hal van het station en drinken eerst koffie bij Vooges aan de
achterkant van het station. Bus 81 gaat om 10.20 uur en stopt bij de begraafplaats. Wie met eigen
vervoer komt wordt verzocht dit bij opgave te vermelden.
Geef je op vóór 10 mei op stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby tel. 023-5276336.

Op woensdag 25 mei gaan we weer naar IJmuiden om te dineren bij
Restaurant van der Meer, Wijk aan Zeeërweg 31 (achter Plein '40-'45),
1972 NM IJmuiden.
 
Inloop vanaf 17.30 uur.  
De rekening zal worden gesplitst in een drank- en dinerrekening.

Restaurant van der Meer is te bereiken met buslijn 3.
Als je zin hebt om te komen, bel Anja of Johan Vooren, tel. 06-53303131.

Momenteel is daar Vogelpracht te zien, een bonte volière.
De collectie van Teylers Museum op het gebied van vogelstudie is uniek.
Vogelpracht neemt een vlucht door de mooiste vogelafbeeldingen uit de Teylers
collectie
De tentoonstelling laat je niet alleen kennismaken met de schoonheid en de
rijkdom van de vogelwereld, maar toont ook de veranderde biodiversiteit in het
vogelparadijs ten opzichte van 200 jaar geleden.
 
In 1827 verschijnt 'The Birds of America' van John James Audubon.  Een boek
met 435 handgekleurde platen, een van de grootste en kostbaarste publicaties
ooit. Dit topstuk toont levensechte vogels die zo van papier lijken te kunnen
vliegen.
Voor het eerst in 13 jaar zijn alle vijf banden op dubbel olifantformaat weer samen te zien.
Vogelonderzoeker en kunstenaar Audubon zorgde met zijn werk voor vernieuwing, maar in de
tentoonstelling is er ook aandacht voor de nieuwe inzichten rondom het ontstaan van The Birds of
America, zoals Audubons relatie met slavernij en verdenkingen van fraude.

WOENSDAG 18 MEI - GEEN STADSWANDELING / WEL DUINWANDELING

WOENSDAG 25 MEI - EETGROEP

DONDERDAG 26 MEI - MUSEUMBEZOEK

Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. Wij hebben besloten om toch een museumbezoekje
te organiseren. 
De keuze is gevallen op het Teylers Museum.



 
Een bezoek aan Pieter Teylers Huis is inbegrepen bij het entreekaartje.
Pieter Teyler was een rijke Haarlemse ondernemer. Na zijn overlijden liet hij zijn geld en huis na aan
een stichting die als doel had om het leven van de mensen uit de buurt te verbeteren. Uit deze
Stichting kwam onder andere Teylers Museum voort, dat in 1784 opende en toen nog alleen bestond
uit de Ovale Zaal.
Beroemde gasten als Einstein, keizer Napoleon, tsaar Alexander, bezochten het museum en het huis.
 
We verzamelen om 11.00 uur bij de ingang van Teylers Museum. Daar gaan we eerst koffiedrinken.
 
Na het museumbezoek gaan we ergens gezellig lunchen.
 
Aanmelden op museum@seniorenclubhaarlem.nl
Degene zonder mail per telefoon bij Jacqueline van Laerhoven 06-38413745
Entree met museumkaart gratis en € 15,00 zonder museumkaart.

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

De wandelgroep is actief op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Wij wandelen in Overveen op
vier verschillene locaties: Elswout, Koningshof, Middenduin en Koevlak.
Wil je ook een keer mee, neem dan contact op met Ben van Es, 06-13437272 (maandag) of Marijke
Braakman, 06-23005407 (dinsdag/donderdag).
De wandelclubs beginnen allemaal om 9.30 uur, we lopen ongeveer een uur en gaan daarna een kopje
koffie/thee drinken.
Er is een app-groep, zodat je nooit alleen staat te wachten.

MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - KOFFIEOCHTEND

Iedere maandag ben je van 11-12 uur welkom bij Sportcafé De Bruijnerie op het
sportcomplex Ruud van der Geest. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om je te
ontvangen.
Locatie: Piet Voskuilenstraat 1.
Sportcafé De Bruijnerie is te bereiken:

Met de bus: lijn 3 en 73 halte Minahassastraat hoek Rijksstraatweg. Bij de Dekamarkt naar de
Planetenlaan. Voor het zwembad De Planeet rechtsaf de Piet Voskuilenstraat in.
Met de auto: er is een ruime parkeerplaats.
Voor de fiets zijn er voldoende fietsenrekken (binnen het sportpark).

Iedere woensdag van 10.30 - 11.30 uur koffie of thee drinken bij Café De Gooth, in de
serrre of bij mooi weer op het terras. Er is altijd een gastheer aanwezig om je te ontvangen.
Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.
Café De Gooth is te bereiken met de fiets, er is een gratis fietsenstalling op de Botermarkt., en met
bus 2, 3, 73 en 300 - uitstappen bij de halte Centrum/Verwulft.
Voor of na de koffie kun je weer gezellig struinen over de rommelmarkt voor de deur van de Gooth!

Iedere vrijdag van 11.00 - 12.00 uur koffie/thee drinken in Da Vinci in Schalkwijk. 
Locatie: Leonardo Da Vinciplein 73, Haarlem-Meerwijk.
Da Vinci is te bereiken met de fiets, maar ook met buslijn 3, halte Da Vinciplein. In de buurt kun je
gratis parkeren.
Woon je in Schalkwijk, kom dan naar deze gezellige koffiebijeenkomst.
Voor meer informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-12057118 of mail: paulabreeuwer@gmail.com.
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Een lenteborrel op een zonovergoten dag

Het was echt lente, op de dag dat het bestuur van onze Seniorenclub
Haarlem in het gebouw De Wereld aan de Laan van Berlijn in Schalkwijk,
de donateurs een lenteborrel aanbood. Goed gegokt, kan je wel stellen.
Men zegt weleens “Je moet er zelf wat van maken”. Zoiets van: het kan
evengoed wel leuk zijn al is er geen volledig vullend programma

vastgesteld. Dat gold ook voor de lenteborrel. Conversatie aan de tafeltjes onder genot van een
drankje en een hapje. Ook elkaar weer eens zien. Spreken, daar was het gezelschap wat te groot
voor.
Wij werden door gastvrouwen en gastheren bediend en dat vind ik al een genot, want thuis moet ik
alles zelf doen. Bedankt voor jullie inzet.
Een goochelaar, zijn naam is mij ontgaan (Cees Tuijp uit Volendam – red.), met een rode hoed, die
deed denken aan de kaasdragers in Alkmaar, liep met het vertoon van zijn kunsten van tafeltje naar
tafeltje. Hier was echt sprake van “ouwe mensen in de maling nemen”.
Hoewel zo’n middag eigenlijk een lichtvoetig karakter heeft, hield ik toch even mijn adem in, toen
mijn vriendin en tafelgenote in het eerste rondje meedeed met de groep en ook een “droge witte”
bestelde. Maar in het tweede rondje nam zij een advocaatje met slagroom. Nou heb ik van alle
mensen die het goed met mij menen, altijd het advies gekregen niets door elkaar te drinken. Gelukkig
is het goed gegaan.

Ton Westbroek

Naast dit prachtige verslag van Ton kreeg Liohra (afwezig door corona) een vel met heel veel lieve
woorden van dank van aanwezigen op de lenteviering. Het was met andere woorden een FEEST.

Tijdens de koffieochtenden is de nieuwsbrief in te zien. Vraag de gastvrouw of gastheer ernaar.

VERSLAG LENTEBORREL DINSDAG 22 MAART

VERSLAG BUSTOCHT DINSDAG 12 APRIL

Het is prachtig weer op deze dinsdag, dat belooft een mooie dag te worden.
Wat alle busreizigers opvalt, is dat het zo druk is onderweg, terwijl wij toch het idee hadden dat er
veel mensen thuiswerken.
 
We zijn onderweg naar Dinteloord om in 2,5 uur met de boot 'Merijntje Gijzen' over het Volkerak
naar Benedensas en Steenbergsevliet en weer terug naar Dinteloord te varen. Genietend van koffie/
thee en een heerlijk appelgebak. We hebben onderweg uitleg gekregen over het natuurgebied waar
we langs voeren.

Bij de foto's:
Volgens de schipper is Marius de 'automatische piloot', maar hij loodste het schip wel veilig door het Volkerak.
Rondleiding door Willemstad met gids: stenen korenmolen 'd'Orangemolen'.

Na de boottocht op weg naar Kruisland voor een zeer uitgebreide koffietafel bij restaurant
Commerce. Zeker over de kroket raakte niemand uitgesproken, want die was heel erg lekker.
 



Vrijdag 6 mei, 15.00 en 20.00 uur       
Film: The more agent                                                € 7,50
Onopvallend infiltreren in een woonzorgcentrum? Dat kan alleen als je een
geloofwaardige mol bent. Romulo is een privé detective en hij is op zoek naar
zo’n mol. Zijn cliënt, de dochter van een van de bewoners, vermoedt dat haar
moeder slecht behandeld wordt. Sergio, 83 jaar, is de enige Chileense spion die de selectie doorstaat,
maar hij heeft moeite met de hedendaagse technologie en spionagetechnieken. Sergio heeft een goed
karakter. Deze spionageopdracht is een welkome afleiding na het overlijden van zijn vrouw. Terwijl hij
op vindingrijke wijze informatie verzamelt, groeit hij stilaan naar de bewoners van het bejaardentehuis
toe. Hij weet dat hij het vertrouwen van de bewoners kan krijgen door naar hen te luisteren.

Dinsdag 17 mei en zondag 22 mei, 15.00 uur          
Concert: The Story of Jewish Jazz                           € 15,00
Een concert met een verhaal, van Oost-Europese klezmer tot verboden samenwerkingen in clubs in
Harlem, New York in de jaren ’30 en van Hollywood musicals tot Noord-Afrikaanse invloeden van de
Israëlische Mizrahi Joden van vandaag: de evolutie van jazz is altijd sterk beïnvloed door Joden en hun
muzikale erfgoed. Dit is echter geen alom bekende muziekgeschiedenis.  Jewish Jazz volgt het spoor
van deze ontwikkelingen aan de hand van verhalen, biografieën, anekdoten en uiteraard via
fantastische muziek, geschreven door George Gershwin, Benny Goodman, Stan Getz, Artie Shaw,
Dave Brubeck en vele anderen.

Zondag 22 mei, 14.00 uur                      
Verhalenwandeling Monique Veelenturf                 € 7,50
Een exclusief voor het Verhalenhuis samengestelde verhalenwandeling 'Op glad ijs' door Haarlem
Noord met verhalenverteller Monique Veelenturf. In deze 4 km durende wandeling luistert u naar
vier verhalen over vier karakters die zich letterlĳk of figuurlĳk op glad ĳs begaven, zoals de schaatser
Jaap Eden of de Spanjaard Don Fadrique. Na zo'n 1,5 uur kĳkt u met andere ogen naar de vier
locaties en personen waar we stil zĳn blĳven staan tĳdens deze Verhalenwandeling.

Dinsdag 31 mei, 15.00 en 20.00 uur      
Tributeconcert George Michael en Eva Cassidy     € 12,00
Jazzy ode van Anita Sanders trio. Met als thema ‘liefdevolle verbondenheid’ zingt Anita Sanders

Daarna gingen we, langs mooi nieuw groen en bloesembomen, over mooie dijkwegen en door kleine
stadjes, op weg naar Willemstad. Met de bus reden we door het kleine vestingstadje.
De heel geduldige gidsen zaten al op ons te wachten. In twee groepen kregen we een rondleiding
langs alle mooie gebouwen. Ook kregen we geschiedenisles over Willem van Oranje, die in 1885
Willemstad stadsrechten heeft gegeven, en zijn zoon Prins Maurits.
We hebben de kogels gezien van de Spanjaarden die Willemstad lang belegerd hebben.
Een heerlijke wandeling en na afloop nog een drankje bij het Wapen van Willemstad.
Onze chauffeur heeft ons weer op deskundige wijze door het drukke verkeer geloodst. Toch wel
verlaat, maar tevreden kwamen we in Haarlem aan.
 
De  najaarsbustocht: 20 september gaan we naar de Veluwe.

INFORMATIE VAN DERDEN

Dinsdag 3 mei, 15.00 en 20.00 uur
Theater: De Poppenspeler van Warschau               € 12,50
In de Schaduw van het Achterhuis is een muzikale voorstelling die een persoonlijk familieverhaal
voor, in en na de oorlog vertelt, over hoe gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden kwamen.
Ook 77 jaar later kennen weinigen deze geschiedenis, die zich afspeelde nabij het wereldberoemde
Achterhuis. De grootouders van violiste Sandra Kox raken bevriend met de ouders van Anne Frank,
Otto en Edith Frank en met Miep en Jan Gies, de helpers van de onderduikers in het Achterhuis uit
de Rivierenbuurt in Amsterdam. Passages in het dagboek van Anne verhalen over de geboorte van
Sandra's moeder, over haar opa maar ook de hond van de familie komt in beeld. Vooral gaat het
verhaal over het leven van mensen dat, ondanks de verschrikkingen van de oorlog, toch gewoon
doorging en over hoe te overleven.



prachtige jazzy covers van George Michael en Eva Cassidy. Onder begeleiding van harpiste Annelies
Kole en gitarist Hans van Gelderen zijn er krachtige en liefdevolle vertolkingen gearrangeerd van o.a.
I know you by heart en Over the rainbow van Eva Cassidy en van George Michaels Cowboys and
Angels en You’ve been loved.

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-24757628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

 

Van de week verscheen er als vanzelf iets dat een beetje op
een Fins bos lijkt. Een paarsig Fins bos. Dat wel. 
Carel van Bruggen

In Haarlem worden ontelbaar veel activiteiten aangeboden aan de bewoners. Maar hoe kom je
erachter wat, waar en of het iets voor jou is?

Op de website www.haarlemontmoet.nl  hebben inmiddels 23 organisaties zich verenigd om actief
eenzaamheid te bestrijden en te voorkomen. Zij bieden allerlei activiteiten aan.
Als je de website aanklikt, begint het met “Neem een kijkje in uw stadsdeel”.
Er zijn 5 stadsdelen: Noord, Oost, Centrum, Zuidwest en Schalkwijk.
Als je bijvoorbeeld Noord aanklikt, krijg je de activiteiten van de organisaties die daar werkzaam zijn.
Om het makkelijker te maken kun je onderstaande filters aanklikken, zodat je in één keer de activiteit
vindt die je zoekt.
Filter - voor wie is het ?
Filter - wat wil je doen?
Filter - online of op  locatie
Het is leuk om te kijken naar activiteiten in je wijk die door andere organisaties worden aangeboden.
Wellicht vind je een activiteit die bij je past.

Voorbeeld
Iedere dinsdag van 13:30 – 16:00 uur is er een spelletjesmiddag in Wijkcentrum De Horizon,
Ambonstraat 2, Haarlem-Noord. Iedereen is welkom en onze donateurs die daar komen zijn erg
enthousiast. Kom gezellig eens langs!

BOS door CAREL VAN BRUGGEN
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